
 

 

 

 

           

       

 
 

Proposta Tabela de Preços Bairro dos Museus 2019 

 

Valores de entradas para visitas (IVA incluído)* 

- Museu de Arte Urbana e Contemporânea de Cascais (MARCC) – 5€ 
- Museu do Automóvel / Motor Passion Museum– 4€ 
- Centro Cultural de Cascais – 5€*  
- Casa Duarte Pinto Coelho – 1€* 
- Casa das Histórias Paula Rego – 5€* 
- Museu do Mar Rei D. Carlos – 3€* 
- Museu Condes Castro Guimarães – 4€* 
- Museu da Música Portuguesa – 3€* 
- Farol de Santa Marta que inclui a Casa de Santa Maria – 5€* 
- Forte de S. Jorge de Oitavos – 3€* 
 
Os restantes equipamentos serão de entrada gratuita no ano de 2018 
 
- Bilhete diário para visita de todos os equipamentos válido por 1 dia – 13,00€* 
- Bilhete diário para visita de todos os equipamentos válido por 3 dias – 19,00€* 
- Custo de Emissão do Cartão do Bairro dos Museus Patrono – 3€ 
- Cartão Bairro dos Museus Patrono S (silver) valor anual – 200,00€** 
- Cartão Bairro dos Museus Patrono G (gold) valor anual – 520,00€*** 
- Cartão Bairro dos Museus Patrono P (platinium) valor anual – 1000,00€**** 
- Cartão Bairro dos Museus Patrono E (custo anual) – 25,000€**** 
 
*exceto realização de exposições temporárias ou outros eventos e iniciativas cujo valor de entrada 
possa acrescer ao valor de visita do espaço 
**individual 
***empresarial (PME) 
****grande empresa 
**** grande empresa/patrocínio institucional 
 
Descontos (exceto MARCC) 
 
- Bilhetes seniores, estudantes e residentes no concelho de Cascais – 50% de desconto no valor do 
bilhete de entrada 
- Bilhete Família – até ao máximo de 6 pessoas 1 bilhete grátis 
- Bilhete Grupo – a partir de 7 pessoas 25% de desconto sobre o valor total 
- Bilhete Pack CP – 12€ (Passe BM diário + Bilhete ida e volta CP Cascais Cais do Sodré) 
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Isenções (exceto MARCC) 
 
1º Domingo de cada mês 
Crianças até aos 18 anos (inclusive) conforme o plano de ação local das Cidades Amigas das Crianças - 
UNICEF 
Detentores do cartão escolar integrado 
Escolas e Instituições de educação com marcação prévia 
Membros do ICOM 
Funcionários CMC/FDL, Empresas e Associações Municipais 
IPSS de cariz social sem fins lucrativos 
ONGs 
Jornalistas em função com marcação prévia 
Desempregados 
Membros ou representantes de parceiros e patrocinadores do BM 
Guias Turísticos credenciados 
 
 

Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus (exceto MARCC): 
 

As atividades do serviço educativo não excluem o pagamento da bilheteira em vigor 

Atividades de carácter especial/programação especial (efemérides): Gratuito para todos, mediante 

aprovação (semana dos museus; dia da criança/famílias; atividades de natal; semana da educação 

artística UNESCO; outras a programar). 

 

Atividades pontuais – ateliês de continuidade sazonais (férias de verão/páscoa/natal 

40€ bilhete meio-dia (5 dias, 2ª a 6ªfeira); 

70€ bilhete dia inteiro (5 dias, 2ª a 6ªfeira); 

20% desconto para funcionários da CMC e FDL 

Nota: 25% de desconto a partir da 2ª inscrição, não acumulável com outros descontos ou campanha. 

Para as atividades que contam com a colaboração de serviço externo, os valores são definidos caso a 

caso, tendo em conta a programação diferenciada das propostas, ficando o formador com 75% do 



 

 

 

valor total, os restantes 25% são utilizados para suportar os custos administrativos e de pagamento 

de comissões de serviço de bilhética.  

 
 
 

Entradas para concertos/espetáculos (IVA incluído) 
 
 Auditório do Centro Cultural de Cascais  
-  Preço por concerto da temporada de música erudita – 5€ 
-  Outros espetáculos/concertos – entre 5€ e 20€ (valores a definir pelo produtor) 
  
- Auditório Maria de Jesus Barroso/CHPR – entre 5€ e 20€ (valores a definir pelo produtor) 
 
- Parque Marechal Carmona –de acordo com a programação e especificidades dos espetáculos 
 
- Auditório Fernando Lopes Graça – Parque Palmela – de acordo com a programação e especificida-
des dos espetáculos 
 
- Outros equipamentos – de acordo com a programação e especificidades dos espetáculos 
 
 

Fotografias e Filmagens (Acresce a taxa de IVA em vigor) 
 
1 - Para fins particulares (exceto casamentos, batizados ou outros eventos familiares sujeitos a 
autorização prévia) 
 
-Centro Cultural de Cascais 
Auditório 
Por cada hora – 70,00€ 
Por dia –máximo 8h – 550,00€ 
 
- Casa das Histórias Paula Rego e MARCC 
Auditório 
Por cada hora – 70,00€ 
Por dia – máximo 8h – 550,00€ 
 
- Casa de Santa Maria 
Por cada hora – 100,00€ 
Por dia – máximo 8h – 750,00€ 
 
- Outros equipamentos do Bairro dos Museus interior e exterior (à exceção dos espaços expositivos 
sujeitos a autorização prévia) 
Por cada hora – 75,00€ 



 

 

 

Por dia – máximo 8h – 500,00€ 
 
 
2 – Para fins comerciais 
 
- Centro Cultural de Cascais 
Auditório  
Por cada hora – 200,00€ 
Por dia – máximo 8h – 1800,00€ 
 
- Casa das Histórias Paula Rego e MARCC 
Auditório 
Por cada hora – 300,00€ 
Por dia – máximo 8h – 2.000,00€ 
 
- Casa de Santa Maria 
Por cada hora – 300,00€ 
Por dia – máximo 8h – 1.800,00€ 
 
-Outros equipamentos do Bairro dos Museus interior e exterior (à exceção dos espaços expositivos 
sujeitos a autorização prévia) 
Por cada hora – 250,00€ 
Por dia – máximo 1000,00€ 
 
Nota: a utilização das fotografias para fins particulares e/ou comerciais estão sujeitas aos direitos 
autorais das peças expostas nos diferentes equipamentos, necessitando autorização prévia para a 
sua utilização seja qual for o seu fim. 
 
 

Alugueres de auditórios e salas (acresce a taxa de IVA em vigor) 
 
1 – Auditórios 
 
Centro Cultural de Cascais, Maria de Jesus Barroso/CHPR e MARCC 
De segunda a sexta até às 17h 
Por meio-dia – 4h – 600,00€ 
Por dia – máximo 8h – 800,00€ 
Por cada hora a mais – 150,00€ 
De sexta a partir das 17h até às 24h de domingo 
Por meio-dia – 4h – 800,00€ 
Por dia – máximo 8h – 1.200,00€ 
Por cada hora a mais – 150,00€ 
O valor inclui a sala, limpeza, segurança, 1 técnico, iluminação e sonorização (2 microfones e ilumi-
nação geral da sala) 
 



 

 

 

 
Auditório Fernando Lopes Graça – Parque Palmela 
 
Espaço fechado 
De segunda a sexta até às 17h 
Por dia – máximo 8h – 800,00€ 
Por cada hora a mais – 150,00€ 
De sexta a partir das 17h até às 24h de domingo 
Por dia – máximo 8h – 1.000,00€ 
Por cada hora a mais – 150,00€ 
 
Espaço aberto 
De segunda a sexta até às17h 
Por dia – máximo 8h – 2.000,00€ 
Por cada hora a mais – 150,00€ 
De sexta a partir das 17h e até às 24h de domingo 
Por dia – máximo 8h – 3.000,00€ 
Por cada hora a mais – 150,00€ 
 
Os valores incluem a sala, limpeza, segurança, 2 técnicos, iluminação e sonorização gerais (2 micro-
fones). 
 
A utilização de outros equipamentos de iluminação e sonorização, do piano no caso do Centro Cul-
tural de Cascais e necessidade de acompanhamento por outros técnicos e frente de sala a acertar 
caso a caso. 
Todos os demais custos e emissões associadas à produção dos eventos tais como licenças, direitos 
de autor, segurança extra, bombeiros e todos os demais serviços necessários serão da responsabi-
lidade do produtor/promotor. 
 
Nota : As necessidade logísticas devem sempre ser colocadas à apreciação da entidade gestora do 
espaço. 
 
2 – Salas 
 
Casa de Santa Maria 
Por dia – máximo 8h – 1.000,00€ 
Por hora – 200,00€ de segunda a sexta até às 17h 
Por hora – 250,00€ de segunda a quinta a partir das 17h e até às 24h 
Por hora – 300,00€ de sexta a partir das 17h até às 24h de domingo 
 
Outros equipamentos 
Por hora – 200,00€ de segunda a sexta até às 17h 
Por hora – 250,00€ de segunda a quinta a partir das 17h e até às 24h 
Por hora – 300,00€ de sexta a partir das 17h até às 24h de domingo 
 



 

 

 

 

 


